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Ceruzával falra írt szöveg
a Berkeley Egyetem menzájának WC-jében

Legfőképpen saját gondolataim vagy mások gondolatainak be nem vallott, vagy
alig tudatosodott premisszái érdekelnek engem. Ezek közé tartozik az általános
fejlódésbe vetett hiten kívül annak az iránynak negatív értékelése, amely felé az
ország, a társadalom, a civilizáció tart. Kissé különös ezt egy olyan országban
leírni, amely minden idők legnagyobb gazdasági hatalmává fejlődött, de a toll,
az ecset és a kamera tennékeiból sugárzó dühös és megvetó fintorokból ítélve,
sehol sem vádaskodik kedvtelve annyi ember, mint itt. Mivel bizonyos rokon
ságot érzék velük, éppen ez késztet arra, hogy némileg bizalmatlanul viseltes
sem önmagammal szemben, mert tevékenységük olyan tükör, amelyben
könnyűszerrelmegfigyelhetem magam.

A Nyugat dekadenciájáról, bomlásáról kialakult meggyőződésúgy látszik,
a felvilágosult és a technikai fejlődéssel együtt járó szömyúségekre érzékeny
emberek fegyvertárának állandó elemévé vált, és ez a meggyőződés éppoly
régi, mint a modem művészet. Elegendő itt utalnom arra, hogy Baudelaire a
metropolist eité infernalnak nevezte. De ha elfogadjuk,. hogy valóban reg
resszióval van dolgunk, akkor felmerül a kérdés, hogy mihez viszonyítva van
regresszió, hol van az egyensúly, az életerő eszményi állapota, amely felé
vágyódva kellene fordítani tekintetünket? A legkülönfélébb válaszok szület
tek erre. Az elégedetlenek első nagy patrónusa nyilvánvalóan Rousseau volt,
amikor fellépett Hobbes eszméi ellen, amelyeket az ész józan hívei is osztot
tak. Hobbes szerint az ember az ősvadság, az ósbarbárság állapotából buk
kant elő, a mindenki ellen folytatott, senki által nem ellenőrzöttküzdelemból.
Rousseau előtt senkinek nem jutott eszébe, hogy szó szerint vegye a legendát
az aranykorröl, és a tudományok, művészeteknélküli ősállapot után áhítoz
zék. Igaz, Rousseau nem azt ajánlotta, hogy térjünk vissza a romlatlan vad
ember állapotához, ezt az állapotot csak mintaként választotta a tudatosan
művelt erényhez, ama erényhez, amelynek nevében nem sokkal később
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annyi fej hullott le a nyaktiló alatt. Tanítványa, Tolsztoj, nemegyszer túlszár
nyalta mesterét merev ítéleteivel. Talán igaza van Bergyajevnek, amikor
Tolsztojt Oroszország rossz szellemének nevezi, mert a [asznaja Poljana-i
bölcs rászoktatta az orosz értelmiséget, hogy abszolút követeléseket támas
szon, rászoktatta arra, amit az intézményekkel, hierarchiákkal, a fokozatos
javulással és általában a történelemmel, mint jobb-rosszabb összefüggések
bonyolult szövedékével szembeni türelmetlenségnek is nevezhetnénk. De
Rousseau és Tolsztoj még csak egy a sokféle felelet közül. A romantikusok a
középkort kedvelték, és ettől kezdve nemegyszer visszatért a királyoktól a
kisemberekig mindenkit vallásos hevülettel összekapcsoló, organikus, patri
archális civilizáció eszményített képe. Az egyéb romantikusok, az utópista
szocialisták az ősközösséget kiáltották ki minden bajra jó orvosságnak, azt
az állapotot, amikor még nem létezett a magántulajdon fogalma, ezt igyekez
tek feltámasztani falansztereikben. Az ifjú Marx arra a következtetésre jutott,
hogy az ember nemcsak hogy nem úgy él, ahogyan kellene, de a körülmé
nyei, amelyek közé került, elidegenítik őt a lényegétől, emberi mivoltától.
Ebből egy új következtetés adódik (nem egészen logikus, inkább kinyilatkoz
tatásnak mondható), az, hogy valahol lennie kell egy olyan feltételrendszer
nek, amely bizonyítja az egységet a lét és az egzisztencia módja közöte Marx
ezt a feltételrendszert a múltban, az őskornmunizmusban és a jövőben, az
ipari kommunizmusban látta. Viszont a tizenkilencedik század folyamán a
technikai fejlődés nem kedvezett eléggé az álmodozók és forradalmárok ter
veinek, volt benne valami önkényesség, és a dühös értekezéseknél jobban hat
a népi képzeletre a science fiction közkedveltsége, amely Verne Gyula opti
mista regényeiben teljesedett ki maradéktalanul. Amikor a science fictiont kez
dik elszínezni a gondterhelt előérzetek. és anti-utópia jellegűvé teszik, akkor
már a kételkedés rejtett áramlatainak felszínre töréséről beszélhetünk. A tu
dományos-humanista látomásaihoz mindvégig hűséges H.G. Wells hosszú
élete alkonyán megjelentetett egy kétségbeesett könyvecskét: The mind at the
end of its tether (Az ész a csőd szélén) címmel, amelyben bevallja, nem sok
lehetőséget lát arra, hogya saját találmányainak gúzsába kötött emberiség
fennmaradjon. Megfogalmazása: "Az ész a csőd szélén" nem egyéb, mint
amit egy amerikai költő, Ginsberg így jelez: "Moloch, kinek neve Esz".

Lehetséges, hogy az európai dekadencia kezdete 1886-ra nyúlik vissza,
amikor Párizsban megjelent a Le Décadent című folyóirat. A köréje tömörült
szerzők kijelentették, hogy nem alkotni akarnak, hanem rombolni, mert a
Nyugat civilizációja hyper-blasée, végsőkig megcsömörlött, haldoklik és im
már menthetetlen. A dekadencia virága valójában csak akkor kezdett bim
bőzni. Különféle nedvekből táplálkozott, elsősorban talán a vallás válságából.
Nagyjából ugyanebben az időben kezd átszivárogni a bohémvilág szűk kö
reiból szélesebb rétegekbe a művészetimádat; a művészetet a legmagasabb
rendű szakrális tevékenység gyümölcsének tekintették, amely már nem azál
tal vallás, amit közvetít. hanem puszta formája által, az alkotója pedig a
müvészet felkent papja. Ettől kezdve egyre többen fokozták az általános zűr

zavart, akik az istenek nélküli világgal és az ígéretek nélküli civilizációval
szembeállították az önkultuszuk kultuszát, és eltökélten vitatkoztak azon,
hogya gyorsan váltakozó művészí "izmusok" közül melyik a liturgia legal
kalmasabb változata. Hatalmas új terület nyílt meg a dilettánsok és semmit-
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tevők előtt, mert mindenki, aki elvégezte a középískolát, a szíve mélyén mű

vésznek érezte magát, de legalábbis elhivatottnak arra, hogyaművészetről
értekezzen.

Számomra nem kétséges, hogy értelmem a kérkedés minden lehetséges
alkotóelemét abba az európai civilizációba sűrítette, amelyben felnőttem.

Gyermekkoromra esett az első világháború, amely véget vetett egy bizonyos
rendnek, némelyek szerint nagyszerű, mások szerint rothadó rendnek, min
denesetre rendnek. Lezajlott az orosz forradalom, és ezzel megkezdődött az
összehasonlítások korszaka: "ott-itt" . Azt is elmondhatom, hogya tizenkilen
cedik századi szenvedések, elkedvetlenedések, kiábrándulások, komor pró
féciák;-amelyeket annak előtte háttérbe szorított a megállapodott rend, fel
erősödtek, kikristályosodtak, minden oldalról ostromolták formálódó értel
memet. Oswald Spengler (akinek egyébként az orosz Nyikolaj Danyilevszkij
volt az elődje) téziseiben Újjászületett a régi, romantikus vágyódás a raciona
lizmussal történt végzetes fertőzöttség előtti, hieratikus, papi-lovagi társada
lmak után; a tézisek szerint a civilizációk olyan szervezetek, amelyek sorra
átélik a gyermekkort, a felnőttkort és az aggkori hanyatlást. Ennek alapján a
Nyugat nyilvánvalóan abba a fázisba jutott már, ahol fogytán van az életerő.

A legyőzött Németországból epés és becsmérlő jelentések áradtak arról, mi
lyen kiúttalan zsákutcába sodorta a nyugati emberiséget az öntelt ész; a keleti
bölcsekben, a hinduizmusban, a buddhizmusban keresték a reményt. A fiatal
angol írók - T. E. Hulme, T. S. Eliot - programszerűen kötődtek a múlthoz,
mert a jelenben csak terméketlenséget, unalmat láttak, a vallásos hittől, és
ezzel együtt létük céljától és értelmétől megfosztott, "kiürült" emberek sivár
ságát. Ez nem azt jelenti, hogy Spenglert olvastam, vagy tudtam valamit
AngliáróI. Csakhogy Lengyelországtól sosem voltak idegenek az efféle
tendenciák, amelyek a forradalom előtt Oroszország folyóirataiból jutottak el
hozzánk. Azonkívül, mivel úgy-ahogy tudtam franciául, tudomást szerezhet
tem a pesszimizmus inváziójáról a descartes-i világosság fanatikusainak, fő

leg a konzervatívoknak könyveiből.akik, mint például Henri Massis (Défense
de l'Occident), a németeket tartották a métely terjesztőjének. Ugyanakkor az
egész földgolyón elterjedt a forradalmi propaganda a "kapitalizmus rothadá
sáról" és elkerülhetetlen agóniájáról. A hitleri ellenforradalom úgy tűnt, tel
jességgel megerősíti ennek a propagandának jelszavait. A második világhá
ború azután túlszárnyalta a jövendőmondók jóslatait a bukásról, bármiféle
feltételezésekból indultak is ki. Még sosem halt meg annyi milliónyi ember
ilyen rövid időn belül, sosem voltak még ilyen tökéletes technikai eszközök
egész népek hidegen kitervelt kiirtására.

Hogy Nyugat-Európa mi módon funkcionált a háború kitörésétőlmind a
mai napig, amikor ezeket a sorokat rovom, az tökéletes rejtély számomra,
annak ellenére, hogy tíz éven át, 19So-től 1960-ig ott éltem Franciaországban.
Mivel az európai szellem meggyűlölte önmagát, önmaga ellen fordult, és
kigúnyolta a saját maga által létrehozott intézményeket, talán épp ezzel lep
lezve fájó szégyenérzetét. Orgia volt ez, feneketlen káosza a kora ifjú
ságomból ismerős viszolygásoknak, keserűségeknek. görcsöknek, amelyek
mintha csak ekkor nyertek volna teljességgel elismerést, igazolást a la nau
sée-ról (undor, csömör), az abszurdról, az elidegenedésről szóló divatos el
mélkedések segítségével. Ez a szellem elvetett bármiféle "itt és most" meg
oldást, és égig magasztalta az "ott és valamikor"-t, holtbiztosnak látszott,
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hogya Nyugat kiég. Az ,,9tt" többnyire Oroszországot jelentette, olykor egy
másik országot, ahol a kommunisták voltak uralmon, a"valamikor" az em
beriség utazását jelentette a Boldogság szigetére, a magán-termelőeszközök

eltörlését az esszencia és egzisztencia egybeolvadása után. De amíg a lélek
nagy erőfeszítéssel igyekezett menekülni, a test - Amerika kegyéből, amely
hosszabb ideig kénytelen volt"vastüdőben" tartani és mesterségesen táplálni
az európai gazdaságot - zabált, vedelt, hűtőszekrényt és gépkocsit vásárolt.
El kellene, hogy gondolkoztasson ez a kettősség, mert valamelyest megingat
ja azt az Európában meggyökeresedett hiedelmet, hogy egy adott emberi
közösségben a lélek és a test kölcsönhatásban van egymással. Mintha a kivá
lasztottak kis csoportjai művelnék csak azt, amit egy francia szó fejez ki a
legjobban: ricaner. azaz epésen nevetni. Nem, a komor bohóckodással vegyü
lő erőtlen hangulatok a regények, a színház, a film és a sajtó közvetítésével
a filozófiából és a költészetből eljutottak a tömegekhez. Nem nehéz nyomon
követni, hogya szélesebb rétegek számára kevésbé érthető elit műfajokból,

azaz a bonyolult értekezésekből vagy a hermetikus versekből miként vándo
roltak a motívumok és a formák a tömegkommunikációs eszközökig. Az ab
szurd színház a színpadra állította azt, amit a versek olvasói elég régóta jól
ismertek. A regény felhigította és hozzáférhetővé tette a korábban csak a
beavatottak által értékelt kísérleteket. A regény mellett versenytársként állt a
film, amely a képi nyelv segítségével nemegyszer döbbenetes kifejezőerővel

ábrázolta a csömört, és például Fellini vagy Antonioni esetében filozófusoktól
kölcsönvett témákat dolgozott fel, elsősorban a (jó) emberi esszendától elkü
lönülő (rossz) egzisztencia elleni dühödt támadásaikat. Ha egy más bolygóról
származó jövevény annak alapján akarta volna értékelni Nyugat-Európát,
amit ez önmagáról gondolt, akkor be kellett volna látnia, hogy ott forradalom
közeleg. és a Föld e részének lakosai valamelyes enyhülést találnak majd
egymás újabb irtásában. Csakhogy épp fordítva történt, és a látszólagos mér
gezettség a jóléti stabilizáció tényezőjévé vált.

Amerikát csak az Atlanti-óceán választja el Európától, ami nem sok. Mű
szaki fejlettségét az utóbbi évtizedekben többek között az európai eszmék
meghonosításának szolgálatába állította, hiszen ezt a célt segítette elő a fel
sőoktatási rendszer hallatlan méretú kiszélesítése és a paperback könyvek fo
kozott ütemű kiadása, mint ahogyan egy New York-i kiadó mondta egyszer
nekem: vasvillával hányják ezeket a könyveket a raktárba, akár a szenet. Ez
azt jelenti, hogyatizenhatévesek az iskolai színházban megismerkednek Bec
kett és Ionesco műveivel, azután hamarosan felfedezik Nietzschét és Marxot,
Spenglert és Sartre-t, Camus-t is, akárcsak a legkülönfélébb olcsó kiadásban
megjelentetett anti-utópistákat. Bármiképpen vélekedne tehát az amerikai
purifikátorok kis tábora, akik szerint Európából mindig csak a rossz szivár
gott be, a bukás és a bomlás mítosza szükségszerűenragályos. Azt mondtam:
mítosza, mert itt egészen nyilvánvalóan a légkör, a hangvétel összessége hat,
és ez erősebb az igazságnál vagy a hazugságnál. Különben is, nehéz volna
szétválasztani, mennyi ebben Európa része, mennyi Amerikáé. Az összezsu
gorodott tenger mindkét pariján az amerikai származású T. S. Eliot, aki ma
már kötelező iskolai olvasmány, képviselte a komor, gyászos hangnemet, és
nem is számít kivételnek.

Amerika, mint vidám, ifjú titán, gyermekként a bölcsőben a kígyókat meg
fojtó, az egyre fényesebb jövővel kecsegtető Amerika - ez az Amerika-kép
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is mítíkus, és talán nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy sosem létezett
az az ország, amelyet Walt Wlúbnan a Fúszd'lakban megalkotott. hogy az csak
képzeletének szüleménye, mint ahogyan a képzelet szüleménye Balzac Pári
zsa is, a város-vadon, valahol a centrumában az anyaméhhel. Ugyanakkor az
előrehaladástól és a tértől valóelragadtatás megfelelt a pionírok és a telepe
sek hangulatának, akiket az anyagi sikerek kárpótoltak a nehézségekért. Mert
Amerikában szinte kezdettől fogva, szinte már az alapoknál megtalálható az
ábránd Arkádiáról, a természettel való harmonikus együttélésről,az ember
önellátásáról, aki akkor boldog és tisztességes, ha puskájával és fejszéjével
csak annyit vesz el a természettől, amennyire szüksége van, és mindig távol
tartja magát a megmételyezett társadalomtól és államtól. Wlúbnan is nem
egyszer dicsőítette ezt az Adámot. Thoreau, aki szerint New England civili
zált lakossága "higgadt kétségbeeséssel" viselte el az emberi sorsot - egy
fajta mintát állított az amerikai értelmiségiek elé, amikor civil en
gedetlenségre szólította föl őket, de azt szorgalmazta, hogy az erdei tó part
ján álló gerendaházakba meneküljenek. En is, aki keserű és fanyar európai
táplálékon nőttem föl, most új Thoreau-kkal vagyok körülvéve, akik abban
különböznek szellemi elődjüktől. hogy polgártársaik millióinak "higgadt
kétségbeesését" az egyre kibernetikusabb civilizáció következményének tart
ják, és míg ellenségesen várják, hogy kiderüljön, helytelen a választott irány,
hol Nietzschére vagy Marxra hivatkoznak, hol pedig a szervezetek szüle
téséről és elhaláséról szóló, a biológiából vett tanokra.

Cservenics Jolán fordítása

Emblemes ou devises chretiennes (Lyon, 1701)

147


